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Resumo: 

Através de uma pesquisa etnográfica, realizada desde 2008 nos espaços de barracão e ensaios das 

escolas de samba de Curitiba e região metropolitana, acompanhamos o período de preparação 

para o desfile do carnaval, observando as especificidades deste modo de produção carnavalesco: 

as escolas transitam entre um modo de produção “familiar” e “comunitário” em direção à uma 

intenção e primeiras iniciativas de “profissionalização”. Foi possível acompanhar as mediações 

culturais para a sua feitura e experiência popular, observando os processos internos de circulação 

de alguns profissionais entre as escolas de samba, constituindo “redes” produtivas, sociais e 

culturais, ao mesmo tempo em que se constroem. Tomamos o desfile das escolas como um 

exemplo dramático de uma festa popular na capital paranaense, que se multiplica em diversos 

discursos, criando uma “arena” de confrontos. Mostra-se muito produtivo pensar o carnaval 

como performance, ou, como uma prática que calcula o lugar olhado das coisas, apresentando-

se não apenas como uma prática festiva e tradicional, mas principalmente “reflexiva” para os 

grupos populares e para observadores que pretendem interpretá-lo. O desfile carnavalesco 

propõe uma série de diálogos, internos e externos às escolas, com o Estado e com a “cidade”, na 

medida em que invade seu centro e toma conta da “arena pública/palco”, mesmo que por 

algumas horas, emergindo dramas sociais, que permeiam as relações e experiências cotidianas 

de seus membros.  
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O ciclo anual do carnaval das escolas de samba se caracteriza por sua própria 

temporalidade, cíclica, em que nasce, morre e renasce de forma contínua, ininterrupta, porém 

diferenciada. Como já disse Maria Laura Viveiro de Castro (1994, p.214): 



Sua natureza ritual, a um só tempo agonística e festiva, permitiu-lhe a absorção e 

expressão dos conflitos e relações da cidade em expansão (...) Esta é a base de sua 

permanência e atualidade: trata-se de uma forma cultural complexa e estrutural cujo 

conteúdo expressivo – o enredo, samba-enredo, as fantasias e as alegorias – é o vetor 

da vasta rede de reciprocidade que percorre anualmente diferentes bairros e camadas 

sociais da cidade 

 E com este ponto de partida tomemos o que se passa na cidade de Curitiba. 

O carnaval em Curitiba, assim como todos, não se resume na festa, ou apenas no desfile 

na Avenida Candido de Abreu, mas é também toda a sua preparação: a “construção do 

pertencimento” das pessoas, afetiva e ideologicamente com a sua escola de samba: com a 

construção das alegorias, fantasias, a formação da bateria e com o contexto festivo da sua 

agremiação.  

Para adentrarmos nesse processo e no diálogo estabelecido com a “cidade”, realizamos 

uma pesquisa etnográfica coletiva
1
 na preparação para o carnaval de 2009 e 2010 com todas as 

escolas que participariam do desfile, além de algumas figuras históricas e blocos ligados à 

festividade. Com o desenvolvimento da pesquisa pudemos tomá-la com um exemplo 

“dramático” de uma festa popular que se desenvolve em uma situação conflituosa na capital 

paranaense. 

Há mais de meio século a capital e cidades de sua região metropolitana, como Colombo e 

Pinhais, desenvolvem este diálogo que pode ser expresso pela frase do Cidadão Samba de 

Curitiba, seu Maé da Cuíca: “Para participar do carnaval tinha que passar o trilho do trem” nos 

remetendo aos tempos de umas primeiras escolas da cidade – a já extinta Colorado - cuja 

imponente bateria saia tocando da antiga Vila Tassi, atual bairro do Capanema, até chegar ao 

centro da cidade, o local da festividade. 

Ainda hoje a maioria das escolas de samba de Curitiba está localizada em bairros 

distantes do centro da cidade, em regiões periféricas e que muitas vezes são marginalizadas nas 

prioridades dos governantes, como era na Vila Tassi e como ainda é grande parte do atual 

Capanema, o carnaval de Curitiba continua a ser produzido nesses espaços, para posteriormente 

ocupar uma pequena e contestada parte da região central da cidade. 

                                                           

1
 Com a pesquisadora orientadora Selma Baptista, Larissa Sant’anna Fernandes,  também 

graduanda de Ciências Sociais e da Iniciação Científica e a mestranda em Antropologia Social 
Vanessa Viacava. 



Acompanhando os preparativos, pudemos perceber como as escolas se prepararam e se 

construíram para o desfile, ou seja, como realizaram “um cálculo do lugar olhado das coisas”
2
, 

como planejaram a maneira pela qual desejavam ser vistos pela “cidade”. Por outro lado, 

seguindo as idéias de Clifford Geertz, podemos pensar que, ao mesmo tempo em que prepararam 

materialmente o carnaval, os carnavalescos realizaram um “metacomentário” sobre si mesmos 
3
. 

Enfim, a partir da etnografia do modo de produção foi possível perceber através dos discursos, 

as maneiras com que se representavam enquanto carnavalescos. 

Entretanto evidencia-se uma desconformidade entre as atividades carnavalescas e à 

imagem que Curitiba procurou projetar de si para o resto do país, percebida nos diálogos entre as 

escolas e a Fundação Cultural de Curitiba (FCC), ou mesmo em diversas matérias vinculadas nos 

meios de comunicação.
4
 

Essa desconformidade se expressa em vários níveis: no confronto entre o ethos 

carnavalesco e uma suposta identidade metropolitana, avessa às manifestações populares de rua; 

nas disputas em relação ao mecenato público, verba, espaço, divulgação, marketing etc.  As 

manifestações populares, mais especificamente o carnaval, na sua dimensão simbólica, coloca 

em cheque a estrutura social, e nesse caso, as representações sobre a cidade. 

Como se sabe através das pesquisas já realizadas desde 2005, o núcleo agônico das 

discussões sobre o carnaval curitibano, acima inclusive das questões financeiras, é o “lugar” do 

popular da metrópole, que vai se evidenciar sob vários aspectos: o local dos desfiles e os espaços 

de produção. 

O desfile ocupou a Avenida Marechal Deodoro desde os anos 70. Além de ser o “miolo” 

comercial da cidade, esse local se desenhou na memória folia como o “espaço” da festa 

                                                           
2
 John C. Dawnsey: “Turner, Benjamim e Antropologia da Performance: O lugar olhado (e ouvido) das 

coisas”,  2006, em referência à Roland Barthes (1990:85). 

3
 Cf. Clifford Geertz em “Um jogo absorvente: notas sobre a briga de galos balinesa”, in A 

Interpretação das culturas, RJ, LTC, 1989. 

4
Por exemplo: “Festa, mesmo sem vocação”, publicado na Folha de Londrina on-

linehttp://www.bonde.com.br/folha/folhad.php?id=7650LINKCHMdt=20090219, em 19/02/2009, 
acessado em 12/05/2009. “O que fazer com o carnaval”, publicado no portal RPC 
http://portal.rpc.com.br/gazetadopovo/colunistas/conteudo.phtml?id=858984&tit=O-que-fazer-com-o-
carnaval&tl=1, em 18/02/2008, acessado em 11/05/2009.  Ou que remetem  a um carnaval sem festa: 
“Carnaval alternativo lota hotéis em Curitiba”, publicado na Gazeta do Povo online 
http://www.gazetadopovo.com.br/vidaecidadania/conteudo.phtml?tl=1&id=971262&tit=Carnaval-
alternativo-lota-hoteis-de-Curitiba, em 07/02/2010, acessado em 09/02/2010. 

http://www.bonde.com.br/folha/folhad.php?id=7650LINKCHMdt=20090219
http://portal.rpc.com.br/gazetadopovo/colunistas/conteudo.phtml?id=858984&tit=O-que-fazer-com-o-carnaval&tl=1
http://portal.rpc.com.br/gazetadopovo/colunistas/conteudo.phtml?id=858984&tit=O-que-fazer-com-o-carnaval&tl=1
http://www.gazetadopovo.com.br/vidaecidadania/conteudo.phtml?tl=1&id=971262&tit=Carnaval-alternativo-lota-hoteis-de-Curitiba
http://www.gazetadopovo.com.br/vidaecidadania/conteudo.phtml?tl=1&id=971262&tit=Carnaval-alternativo-lota-hoteis-de-Curitiba


carnavalesca. Desde 1997, o desfile foi deslocado para a Avenida Cândido de Abreu, bem na 

frente do Palácio do Governo, distante do centro, e, como afirmam os bambas, perdeu-se o 

“lugar” construído ao longo de décadas.  

Além da arena pública em que se exibem e competem entre si, destaca-se a falta de 

lugares próprios para os ensaios e confecção das alegorias e fantasias, que cria de antemão a 

dificuldade anual de encontrar um local com as condições e dimensões necessárias para 

desenvolver o trabalho, e o comprometimento da filiação de membros. 

Obviamente as escolas têm seus foliões, mas aqui “comunidade” pode ter diversos 

significados. Pode se referir a uma “comunidade da escola”, como nos disse o carnavalesco e um 

dos fundadores da escola Acadêmicos da Realeza, ligada não a um bairro, mas a um grupo de 

pessoas que trabalha na agremiação; ou uma potencial comunidade, como no caso da escola 

Leões da Mocidade, que em seu terceiro carnaval já esteve em três regiões diferentes da cidade. 

Outra situação interessante ocorre com a escola Unidos do Bairro Alto, que apesar do 

nome referente a um bairro da região sul da cidade, desenvolve desde o ano passado (2008) todas 

suas atividades na Vila Trindade, no bairro do Cajuru, localizado na região leste. Um dos 

motivos para essa mudança é o potencial de participantes para a escola, pois ali havia a Garotos 

Unidos, que encerrou suas atividades em 2001. 

Como procurei mostrar a busca pela ocupação do espaço central e definição dos lugares 

específicos dos barracões e locais de ensaio de cada escola, podem ser vistos como indicações 

desta situação dramática da festa carnavalesca na capital paranaense.  

Essas tensões e contradições também envolvem uma forma de superação pela busca da 

profissionalização, como modo de mediação nessa situação de desconformidade citada 

interiormente, colocada como hipótese deste trabalho. 

Inspirados em Geertz (1973), tomamos o carnaval curitibano como um metacomentário e 

uma expressão ritual das tensões inerentes a estrutura social. O carnaval como uma experiência 

performática, como uma atividade reflexiva, como uma maneira de se falar e representar o 

mundo, ou seja, o carnaval como uma alegoria da vida social. Como diz Maria Laura Cavalcanti, 

ao se constituir como “(...) um dispositivo de deslocamento de perspectivas, propiciado por uma 

sociedade a si mesma (...)” (Cavalcanti, 2002), é também uma atividade reflexiva que produz o 

estranhamento de si, a dramatização de tensões e contradições do mundo social. 
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